Ενηµερωτικό δελτίο
για το σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης
για αλλοδαπούς και αλλοδαπές που διαµένουν µεγαλύτερο διάστηµα στη Γερµανία
όπως και για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αγαπητοί συµπολίτες και συµπολίτισσες,
Αν διαµένετε ως αλλοδαπός ή αλλοδαπή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στη Γερµανία ή αν
είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορείτε να υποβάλλετε στην ανώτατη οµοσπονδιακή
αρχή µια αίτηση συµµετοχής στο σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης. Τούτο είναι δυνατό, αν
σύµφωνα µε το νόµο περί παραµονής αλλοδαπών δεν έχετε ή δεν κατέχετε πλέον νόµιµο δικαίωµα
συµµετοχής.
∆εν µπορούν να συµµετέχουν παιδιά, έφηβοι και νέοι, οι οποίοι επισκέπτονται ακόµα το σχολείο.
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Τι είναι το σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης
Το σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης αποτελείται από µαθήµατα εκµάθησης ξένης γλώσσας ως
και 600 ωρών διδασκαλίας και από ένα κύκλο µαθηµάτων προσανατολισµού 30 ωρών διδασκαλίας.
Στο µάθηµα εκµάθησης ξένων γλωσσών διδάσκεται το λεξιλόγιο που χρειάζεστε για την οµιλία και
τη γραφή στη καθηµερινότητα και συµπεριλαµβάνει τις επαφές µε υπηρεσίες, τις συζητήσεις µε
τους γείτονες και τους συναδέλφους, τη σύνταξη επιστολών και τη συµπλήρωση εντύπων. Το
µάθηµα εκµάθησης ξένης γλώσσας έχει χωριστεί σε ενότητες ανά 100 ωρών. Σε ένα τεστ πριν την
έναρξη του σεµιναρίου, θα αποφασιστεί σε ποια ενότητα θα αρχίσετε εσείς το σεµινάριο.
Το σεµινάριο προσανατολισµού θα σας ενηµερώσει για τη ζωή στη γερµανική κοινωνία και θα σας
διαβιβάσει γνώσεις σχετικά µε την έννοµη τάξη, τον πολιτισµό και την ιστορία της χώρας.
Στο τέλος του σεµιναρίου κοινωνικής ενσωµάτωσης, θα πραγµατοποιηθεί ένα τελικό τεστ, το οποίο
αποτελείται από δύο ενότητες. Στη πρώτη ενότητα µπορείτε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό
γερµανικής γλώσσας, ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, εφόσον θα λάβετε
επιτυχώς µέρος σε µια προφορική και γραπτή εξέταση. Στη δεύτερη ενότητα θα εξεταστούν οι
γνώσεις που αποκτήσατε στο σεµινάριο προσανατολισµού. Για τα αποτελέσµατα της τελικής
εξέτασης θα λάβετε µια βεβαίωση από τον υπεύθυνο του σεµιναρίου.
Επιπλέον έχετε το δικαίωµα απόκτησης πιστοποιητικού τακτικής συµµετοχής στο σεµινάριο
κοινωνικής ενσωµάτωσης. Ο υπεύθυνος του σεµιναρίου πρέπει να σας το εκδώσει µετά τη λήξη
µιας ενότητας του σεµιναρίου.
Προτερήµατα από µια συµµετοχή στο σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης
Οι αλλοδαποί και οι αλλοδαπές που προέρχονται από µια χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ, πρέπει να
εκπληρώνουν κάποιες προϋποθέσεις αν επιθυµούν να αποκτήσουν το δικαίωµα διαµονής αορίστου
χρόνου στη Γερµανία. Σε αυτές τις προϋποθέσεις συµπεριλαµβάνονται η επαρκής γνώση της
γερµανικής γλώσσας και βασικές γνώσεις για το νοµικό και κοινωνικό σύστηµα της Γερµανίας και
τις συνθήκες ζωής στη Γερµανία.
Με την επιτυχή συµµετοχή στο σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης έχει εκπληρωθεί µια από τις
προϋποθέσεις αυτές.
Επίσης ενδεχοµένως να µπορέσετε να πολιτογραφηθείτε νωρίτερα.
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∆ήλωση συµµετοχής στο σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης
Παρακαλούµε να συµπληρώσετε µε καθαρά γράµµατα πλήρως την αίτηση συµµετοχής. Μπορείτε
να απευθυνθείτε και στον υπεύθυνο του σεµιναρίου στην περιοχή σας, ο οποίος θα σας βοηθήσει
στη συµπλήρωση της αίτησης. Τα έντυπα αίτησης θα τα βρείτε στην υπηρεσία αλλοδαπών, στους
υπεύθυνους του σεµιναρίου, όπως και στη σελίδα διαδικτύου της ανώτατης οµοσπονδιακής αρχής
µεταναστών και προσφύγων (www.bamf.de). Στη συνέχεια αποστείλετε την αίτηση προς το
αρµόδιο για τη περιοχή σας περιφερειακό κέντρο της ανώτατης οµοσπονδιακής αρχής.
Εφόσον θα σας εγκριθεί η συµµετοχή στο σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης, θα λάβετε, µαζί µε
τη γραπτή βεβαίωση από την ανώτατη οµοσπονδιακή αρχή και έναν κατάλογο µε τα ονόµατα των
υπευθύνων που θα πραγµατοποιήσουν τα σεµινάρια στην περιοχή σας.
Στη βεβαίωση αναφέρεται κάτω από τη πρόταση «Η υποχρέωση συµµετοχής ισχύει ως….» µια
ηµεροµηνία, µέχρι κατά την οποία θα πρέπει να έχετε αρχίσει µε τα µαθήµατα κοινωνικής
ενσωµάτωσης.
Για τον λόγο αυτό δηλώσετε τη συµµετοχή σας όσο το δυνατό γρηγορότερο στον υπεύθυνο
σεµιναρίου κοινωνικής ενσωµάτωσης και υποβάλλετε σε αυτόν την γραπτή βεβαίωση υποχρέωσης
συµµετοχής!
Έξοδα για το σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης
Για τη συµµετοχή στο σεµινάριο κοινωνικής ενσωµάτωσης, θα πρέπει να συµµετέχετε στις δαπάνες
µε µια καταβολή στον υπεύθυνο του σεµιναρίου ύψους 1 Ευρώ για κάθε ώρα διδασκαλίας. Η
καταβολή θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί για κάθε ενότητα σεµιναρίου των 100 ωρών διδασκαλίας
και για το κύκλο µαθηµάτων προσανατολισµού, πριν την έναρξη του σεµιναρίου.
Σε περίπτωση που δεν έχετε δικό σας εισόδηµα, τα έξοδα θα πρέπει να καταβληθούν από το άτοµο
που είναι υπεύθυνο για τη διατροφή σας.
Οι δικαιούχοι συµµετοχής, οι οποίοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ΙΙ ή επίδοµα διατροφής (επίδοµα
κοινωνικής πρόνοιας), έχουν δικαίωµα απαλλαγής από τη καταβολή των εξόδων.
Αυτό ισχύει και για τη περίπτωση που το υπεύθυνο άτοµο για τη διατροφή της συµµετέχουσας ή
του συµµετέχοντα λαµβάνει τις παροχές αυτές.
Για την απαλλαγή από µια συµµετοχή στα έξοδα, θα πρέπει να υποβληθεί µια γραπτή αίτηση στο
περιφερειακό κέντρο της αρµόδιας ανώτατης οµοσπονδιακής αρχής (βλέπε κατάλογο
διευθύνσεων). Μαζί µε την αίτηση, θα πρέπει να υποβάλλετε και ένα αποδεικτικό των αιτιών
απαλλαγής (αντίγραφο της αντίστοιχης βεβαίωσης). Παρακαλούµε να υποβάλλετε την αίτηση το
αργότερο κατά τη δήλωση συµµετοχής σας στον υπεύθυνο του σεµιναρίου. Τα έντυπα αιτήσεων θα
τα βρείτε στον υπεύθυνο του σεµιναρίου και στην υπηρεσία αλλοδαπών της περιοχής σας.
Οι δικαιούχοι συµµετοχής που απαλλάσσονται από µια καταβολή εξόδων, πρέπει να ενηµερώσουν
άµεσα την ανώτατη οµοσπονδιακή αρχή, σε περίπτωση που δεν λαµβάνουν πια επίδοµα ανεργίας ΙΙ
ή επίδοµα διατροφής (κοινωνική πρόνοια).
Τα έξοδα για τη τελική εξέταση θα πρέπει να τα καταβάλλετε εσείς. Και σε αυτή τη περίπτωση
µπορείτε να υποβάλλετε γραπτώς αίτηση απαλλαγής των εξόδων αυτών στο αρµόδιο περιφερειακό
κέντρο της ανώτατης οµοσπονδιακής αρχής. Το έντυπο αίτησης µπορείτε να το βρείτε επίσης στον
υπεύθυνο του σεµιναρίου ή στην ιστοσελίδα του διαδικτύου της ανώτατης οµοσπονδιακής αρχής
µεταναστών και προσφύγων (www.bamf.de).
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